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Semana Rosa engaja 
funcionários do hospital

Tenda de orientações, doação de cabelos, massagem e palestras 
completaram programação de prevenção e combate ao câncer de mama. Pág. 3
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EE
m 2018 tive a 
grande honra e 
privilégio de ter 
sido nomeado 

pelo Provedor Ariovaldo 
Feliciano como seu Pro-
curador Geral, compondo 
a Mesa Administrativa da 
Irmandade e contribuindo 
com as mudanças signi-
ficativas que vem sendo 
implementadas ao lon-
go desse tempo. Servir a 
Santa Casa e participar 
da atual administração é 
algo que estará presente 
em minha vida para sem-
pre. Os avanços da atual 
administração refletem 
no atendimento humani-
zado que hoje é entregue 
aos usuários da insti-
tuição, que, lembramos, 
atende pacientes de toda 

a Baixada Santista e Vale 
do Ribeira, sendo a prin-
cipal referência da região. 
Entendo que as principais 
conquistas desse período 
foram, sem dúvida, a va-
lorização do colaborador 
da Santa Casa, que reflete 
em toda cadeia de atendi-
mento ao usuário final, que 
são os nossos pacientes. 
Hoje os colaboradores 
têm orgulho de ostentar 
o crachá e o uniforme da 
Santa Casa e isso é, certa-
mente, muito significativo. 
Administrar a Santa Casa 
é por si um enorme de-
safio. Somos uma cidade, 
com todas as suas difi-
culdades e característi-
cas. O Provedor Ariovaldo 
Feliciano está sempre em 
busca de novas tecno-

logias e de implementar 
novos serviços, fazendo 
de nosso hospital um mo-
delo de administração e 
inovação. Creio que, após 
a crise vivida pela pande-
mia do Covid-19, nosso 
maior desafio é continuar 
crescendo e melhorando 
nossa gestão e nossos 
equipamentos.

Sobre Raphael Vita 
Costa

Raphael Vita Costa 
é Procurador Geral da 
Irmandade da Santa 
Casa de Santos, ad-
vogado especialista 
em Redes Sociais e 
Internet, pós-gra-
duado em Direito 
Processual Civil. 

Palavra dos Gestores
Raphael Vita Costa - Procurador Geral da Santa Casa de SantosRaphael Vita Costa - Procurador Geral da Santa Casa de Santos
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IIngressei na Irmanda-
de da Santa Casa da 
Misericórdia de San-
tos em 8 de dezem-

bro de 2021, quando fui 
admitido como Irmão 
Remido, após proposta 
apresentada à Mesa Ad-
ministrativa pelo Sr. Prove-
dor Dr. Ariovaldo Feliciano.
Considero uma honra 
pessoal ter sido convida-
do pelo Sr. Provedor para 
ocupar a função de 2º 
Secretário da Mesa Ad-
ministrativa em fevereiro 
de 2022 e, no mesmo 
mês ter sido eleito para 
ocupar um lugar no Con-
selho Geral da Irmandade. 
A Santa Casa de Santos, 
mais antiga unidade assis-
tencial em funcionamento 
no Brasil, com seus 479 
anos vem se modernizan-
do e a atual Administração 
não mede esforços para 
avançar cada vez mais; 

a cada reunião da Mesa 
Administrativa nas quais 
são discutidos assuntos 
de relevância para a en-
tidade, sinto-me honrado 
por participar desse tão 
seleto time e sempre co-
laborar com o trabalho de 
condução firme e exem-
plar do nosso Provedor 
Dr. Ariovaldo Feliciano. Em 
uma instituição da gran-
deza e importância como 
a Irmandade, os desafios 
são inúmeros e incessan-
tes, e minha expectativa é 
que possamos manter o 
nível de excelência e elevar 
a instituição ainda mais, 
de forma que possamos 
oferecer ao cidadão um 
atendimento irretocável, e 
que a cada dia tenhamos 
condições de avançar, ob-
tendo melhorias em qua-
lidade de atendimento, e 
que também possamos 
atender um número maior

de pessoas.

Sobre André Galocha 
Medeiros

André Galocha Medei-
ros é sócio da empresa 
Medeiros & Freitas Socie-
dade de Advogados, onde 
também atua como advo-
gado. Iniciou a carreira na 
profissão em 1999, após 
concluir o Curso de Direito 
da Unimes, tendo 
constituído seu 
próprio escritório. 
Integra a Comis-
são de Direito 
Administrativo 
da OAB em se-
gundo manda-
to, e também 
foi assessor 
jurídico da 
C o m p a n h i a 
de Engenha-
ria de Tráfego 
de Santos no 
período de 

2005 a 2012.

André Galocha Medeiros - 2º Secretário da Santa Casa de SantosAndré Galocha Medeiros - 2º Secretário da Santa Casa de Santos
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Semana Rosa mobiliza hospital 
contra o câncer de mama

Funcionários de todas as áreas participaram das ações organizadas pelo Funcionários de todas as áreas participaram das ações organizadas pelo 
Departamento de Recursos HumanosDepartamento de Recursos Humanos

No período de 24 
a 28 de outubro, 
a Santa Casa 

de Santos mobilizou os 
colaboradores na cam-
panha contra o câncer 
de mama, promoven-
do ações de orientação 
quanto à importância do 
autocuidado e a busca 
de especialistas sem-
pre que necessário.
Nos dias 24/10 e 27/10 
foram realizadas pa-
lestras no consistório, 
com abertura do diretor 
técnico, Dr. Alex Mace-
do, depoimentos das 
pacientes Ronange Car-
valho e Maria Conceição 
Fonseca Brito, orien-
tações da médica gi-
necologista e obstetra, 
Drª. Cristiane Areias, e 
participação especial 
do Sr. José Luiz, repre-
sentando o Instituto 
Neo Mama de Preven-
ção ao Câncer de Mama 
@institutoneomama . 
Ao término das pales-
tras, foram sorteados 
brindes oferecidos pelas 
empresas apoiadoras e 
a Embelleze fez o corte 
das mechas dos colabo-
radores que quiseram 
doar os cabelos para o 

Instituto Neo Mama. Com 
os cabelos doados, serão 
produzidas perucas para 
pacientes oncológicas.
O Setor de Medicina do 
Trabalho montou uma 
tenda de orientações na 
entrada de funcionários, 
com duas mamas de-
monstrativas para simu-
lar o exame de toque e 
mostrar como podem ser 
os nódulos que evoluem 
para o câncer de mama. 
Para encerrar a Sema-
na Rosa, no último dia da 
programação os colabo-

radores tiveram aulas de 
autocuidado, com skinca-
re e técnicas de automa-
quiagem, oferecidas pe-
las Consultoras de Beleza 
Mary Kay, Eliane Luciano 
e Márcia Luques, em um 
espaço ao lado do Setor 
de Medicina do Trabalho.
Toda a programação da 
Semana Rosa foi organi-
zada com muito carinho 
e cuidado pela equipe do 
Departamento de Re-
cursos Humanos, visan-
do o maior engajamento 
possível dos funcionários 

nesta causa, e contou 

com a parceria do Centro 

Integrado de Humaniza-

ção, Setor de Medicina do 

Trabalho e Comunicação.

O evento teve o apoio das 

empresas: Embelleze @

embelleze, Toca da Flores 

@floriculturatocadasflo-

res, Eliane Mary Kay @

elianeluciano @marcia-

luques, ASPPE @asppe , 

Eliza Bolos e Giane Mas-

soterapeuta.
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2ª Copa Santa Casa de Futsal
Provedor Ariovaldo Feliciano participa da abertura oficial e recebe homenagem Provedor Ariovaldo Feliciano participa da abertura oficial e recebe homenagem 

dos funcionários.dos funcionários.

AA2ª Copa Santa 
Casa de Futsal 
começou no dia 

7/10, e a abertura oficial 
contou com discurso do 
provedor Ariovaldo Fe-
liciano e “pontapé inicial” 
de sua esposa, Eliana 
Lopes Feliciano, vestindo 
a camisa rosa da equipe 
feminina. O campeonato 
é uma iniciativa dos cola-
boradores da instituição, 
com total apoio da gestão 
da Santa Casa de Santos, 
Abrescas e patrocínio da 
Crismed Comercial Hos-
pitalar. Por tratar-se de 
evento interno, somente 
funcionários puderam se 
inscrever no torneio.

Marcaram presença, 
o vice provedor Carlos 
Teixeira Filho, o presi-
dente da Abrescas Paulo 
Ramos, o 2º tesoureiro 
da Mesa Administrativa 
Antônio Carvalho, o di-
retor de apoio Octavio 
Tavolaro Filho e o diretor 
comercial Fábio Isoldi.

Representando os 
funcionários, o colabora-
dor da T.I. Israel Galdino 
entregou uma placa de 

homenagem ao provedor, 
em agradecimento pelo 
apoio na realização do 
evento. O provedor tam-
bém entregou uma placa 
ao presidente diretor da 
Crismed, Laércio Esaú 
dos Santos, em agradeci-
mento pelo patrocínio da 
2ª Copa Santa Casa de 
Futsal.

No total, 18 equipes se 
inscreveram, sendo 2 ti-
mes femininos. Todas as 
partidas acontecem no 
ginásio da Abrescas. A 
entrada para assistir os 
jogos é 1kg de alimento 
não perecível, para doa-
ção à ONG Nós Por Nós, 
conforme parceria dos 
organizadores do evento.

A final do campeonato 
está prevista para o dia 
18/11. A 2ª Copa San-
ta Casa de Futsal tem o 
patrocínio da CRISMED 
Comercial Hospitalar, e 
apoio da ABRESCAS. 
Organizadores: João 
Gazoli (Suporte T.I.), 
Wesley Oliveira (Infra), 
Lyncoln Barbosa (Raio-x), 
Israel Galdino (Infra). Re-
alização: Santa Casa de 
Santos.

Associe-se à Nova Abrescas!
Associação dos funcionários da Santa Casa oferece benefícios e condições espe-Associação dos funcionários da Santa Casa oferece benefícios e condições espe-

ciais para sócios e dependentes.ciais para sócios e dependentes.

AAAbrescas (Asso-
ciação Beneficen-
te dos Emprega-

dos da Santa Casa de 
Santos) está sob nova 
gestão desde 1º de ou-
tubro de 2022, e aberta 
para inscrições de inte-
ressados em fazer parte 
do quadro de associados.

Para saber mais sobre 
as vantagens de ser sócio 
da Abrescas, entre em 
contato com a secretaria 
da sede, pelo ramal 1422 
ou pelo telefone (13) 
32348055, de segunda 
a sexta, das 9h às 18h.
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Santa Casa de Santos atinge a 
marca de 100 cirurgias robóticas

Equipe comemora a experiência do período, que teve início em janeiro, Equipe comemora a experiência do período, que teve início em janeiro, 
com a inauguração do único Centro Robótico da região.com a inauguração do único Centro Robótico da região.

OOprimeiro e único 
Centro Robótico 
da Baixada San-

tista chegou a marca de 

100 procedimentos reali-
zados no dia 18/10, mes-
ma data em que se co-
memora o Dia do Médico.

As instalações que 
abrigam o robô Da Vinci 
Xi foram inauguradas em 
janeiro deste ano, com a 
realização da primeira ci-
rurgia robótica em 15/1. O 
robô Da Vinci Xi possui a 
tecnologia mais moderna 
do mundo e realiza cirur-
gias de altíssima comple-
xidade.

A centésima cirurgia 
robótica da Santa Casa 
de Santos foi um proce-
dimento urológico cha-
mado prostatectomia 
radical, e foi realizado 
pelo médico urologista e 
coordenador médico do 
projeto de robótica da 

Santa Casa, Dr. Matheus 
Miranda Paiva, que tam-
bém foi o responsável 
pela realização da pri-
meira cirurgia robótica 
da Baixada Santista. O 
profissional é um dos 
primeiros especialistas 
do país a obter a Cer-
tificação Robótica da 
Sociedade Brasileira de 
Urologia.

SAME digital organiza prontuários e 
garante segurança nas informações
Novo sistema implantado na Santa Casa elimina papéis, otimiza serviço e contribui Novo sistema implantado na Santa Casa elimina papéis, otimiza serviço e contribui 

para o meio ambiente.para o meio ambiente.

OOavanço tecnológico 
chegou no Serviço 
de Arquivo Médico 

(SAME) da Santa Casa 
de Santos, e a partir de 
4/10, a organização dos 
prontuários passou a ser 
digital, eliminando de vez 
a necessidade de arqui-
var inúmeros documen-
tos na forma física. Isso, 
graças a um programa 
chamado SAME Digital, 
da Green - Soluções sem 
papel, que possibilita fa-
zer a gestão e armazenar 
todas as informações do 
prontuário do paciente.

Para garantir a segu-
rança das informações, 
somente pessoas auto-
rizadas podem consultar 
os prontuários quando 
necessário, e todo esse 
processo possui certifi-

cação digital, conforme 
preconizado pela legisla-
ção.

SAME - Serviço de 
Arquivo Médico e 
Estatístico

O projeto do Same 
Digital iniciou em 2021, 

quando o hospital bus-
cava uma tecnologia que 
otimizasse os processos 
e reduzisse a necessida-
de de espaço físico, ga-
rantindo a segurança das 
informações dos prontu-
ários.

Segundo o coor-

denador do SAME, 
Rodolpho Mota, a solu-
ção veio como um su-
porte operacional a fim 
de otimizar processos 
e evitar perda de docu-
mentos. “O SAME utiliza 
a solução da Green para 
digitalizar os documentos 
e poder disponibilizá-los 
no software as informa-
ções que não nascem 
eletrônicas ainda”, explica 
Rodolpho.

O SAME é o serviço 
responsável pela gestão 
de documentos das uni-
dades intra-hospitalares, 
e onde são recebidos 
cerca de 2.500 a 3.000 
prontuários por mês.
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Jornada de Quadril acontece na 
Santa Casa de Santos

Hospital foi escolhido pela Sociedade Brasileira de Quadril para evento itinerante Hospital foi escolhido pela Sociedade Brasileira de Quadril para evento itinerante 
com a presença de grandes nomes da especialidade.com a presença de grandes nomes da especialidade.

NNo dia 22/10, a San-
ta Casa de Santos 
realizou a jornada 

itinerante do Clube do 
Quadril da Sociedade 
Brasileira de Quadril – 
SBQ, que contou com pa-
lestras de especialistas 
que são referência no as-
sunto, e compartilharam 
muito conhecimento e 
atualização, com troca de 
informações, experiên-
cias e estudos de casos 
clínicos. O evento é uma 
iniciativa da Sociedade 
Brasileira de Quadril - 
SBQ, com organização 
do médico ortopedista, 
especialista em qua-
dril, Dr. Jeisner de Avilla 
Godoy.

A jornada itinerante 
do Clube do Quadril foi 
criada pela SBQ para 
melhorar a interação e a 
integração dos cirurgiões 

de quadril, pois com esta 
proposta é possível ro-
dar as principais cidades 
e poder conhecer as ex-
periências dos cirurgiões 
locais. A SBQ é dividida 
em regionais, e Santos 
foi escolhida para ser 
uma subsede da regional 
paulista, e o Dr. Godoy 
convidado para ser o res-

ponsável desta subsede 
e organizar a jornada 
itinerante da região, que 
aconteceu na Santa Casa 
de Santos.

Para ele, o convite para 
organizar este evento na 
instituição foi mais do que 
especial - “a Santa Casa 
de Santos é um hospital 
emblemático, com muita 

história envolvida. Estou 
aqui há 20 anos (desde 
2002), então, para mim 
tem um significado maior 
ainda.”

Importante destacar 
que o Dr. Jeisner Godoy 
faz parte da equipe do 
Serviço de Traumatolo-
gia e Ortopedia da San-
ta Casa de Santos, que 
também faz parte da his-
tória do desenvolvimento 
da especialidade no país, 
sendo criado em 1939, 
pelo Dr. Emílio Navajas 
Filho, conhecido pelo pio-
neirismo ortopédico em 
Santos.

Hemorragia pós-parto é tema 
de treinamento

Emergências obstétricas e protocolos de prevenção fizeram parte do conteúdo Emergências obstétricas e protocolos de prevenção fizeram parte do conteúdo 
que capacitou profissionais de enfermagem e médicos.que capacitou profissionais de enfermagem e médicos.

NNos dias 10/10 e 
17/10, a Santa Casa 
de Santos realizou 

treinamentos para ca-
pacitação e formação de 
equipes multidisciplina-
res para o enfrentamento 
de emergências obstétri-
cas. 

O evento contou com 
palestra da Enfª. Me. Ja-
queline Leite, especialista 
no tema, que utilizou me-
todologia ativa, com au-
las teóricas e práticas. O 
treinamento foi organiza-

do e promovido pela Co-
ordenação de Obstetrícia 
e Coordenação de Ensino 
e Pesquisa da instituição, 
e teve a participação de 
142 profissionais de en-
fermagem e médicos.
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Santa Casa celebra Dia do 
Médico com jantar especial

Provedor Ariovaldo Feliciano fez homenagens e sorteou duas viagens Provedor Ariovaldo Feliciano fez homenagens e sorteou duas viagens 
para os profissionais.para os profissionais.

PPara celebrar o Dia do 
Médico e homena-
gear os profissionais 

da Santa Casa de San-
tos, a instituição organi-
zou um jantar especial, 
que foi servido na noite 
do dia 21/10, no Restau-
rante Executivo, com a 
presença dos membros 
da Mesa Administrativa, 
Corpo Clínico, Conselhos 
Geral e Deliberativo, e di-
retoria.

O provedor Ariovaldo 
Feliciano iniciou seu dis-

curso cumprimentando 
todos os médicos, em 
especial os profissionais 
do hospital que “com 
habilidade, experiência, 
qualidade, carinho e dedi-
cação, executam todos os 
procedimentos, elevando 
o conceito da Nova Santa 
Casa de Santos” – salien-
tou o provedor, que tam-
bém relembrou o período 
mais crítico da pandemia, 
e o papel de destaque 
dos profissionais na linha 
de frente no combate à 
Covid-19. 

Foram sorteadas duas 
viagens, sendo uma 
para Balneário Cambo-
riú, com estadia no Ho-
tel Sibara, e outra para 
Foz do Iguaçú, com es-
tadia no Hotel Carimã. 

Os ganhadores foram a 
Drª. Bruna Giacomelli 
Moraes (Pediatria) e o 
Dr. Antonio Carlos de 
Oliveira Carvalho (Orto-
pedia). Também foram 
sorteadas duas sessões 

de massagem Ayurvé-
dica, e as ganhadoras 
foram a Drª. Rosilene 
Morales (Diretoria Clíni-
ca) e a Drª. Fátima Regina 
de Jesus Lopes (Pedia-
tria).

O cardápio do jantar 
foi preparado pessoal-
mente pelo presidente do 
Conselho Geral e gastrô-
nomo, Orlando Viscardi 
Junior, e teve como prato 
principal camarão à baia-
na.

Deputado Wellington Moura visita 
Santa Casa

Parlamentar veio conhecer as demandas atuais da instituição.Parlamentar veio conhecer as demandas atuais da instituição.

OOdeputado estadual 
e presidente interi-
no da Assembleia 

Legislativa de São Paulo, 
Wellington Moura, esteve 

na Santa Casa de Santos 
para conhecer as atuais 
demandas da institui-
ção. O parlamentar foi 
recebido pelo provedor 

Ariovaldo Feliciano, 
acompanhado do 2º te-
soureiro da Mesa Ad-
ministrativa, Antônio 
Carvalho, dos direto-
res Constantino Kader 
Conde, Octavio Tavolaro 
Filho e Fábio Isoldi, e do 
gerente de obras e ma-
nutenção Bruno Dantas.

O provedor Ariovaldo 
Feliciano falou do proje-
to de reforma e moder-
nização do Serviço de 
Nefrologia, o qual planeja 
transformar em um Cen-
tro de Tratamento Renal, 
com estrutura adequa-
da e melhor logística de 
acesso, tornando tam-
bém o espaço mais aco-

lhedor e humanizado.
O deputado Wellington 

Moura revelou o interes-
se em destinar emenda 
parlamentar para contri-
buir no custeio das obras 
necessárias para o Setor 
de Nefrologia, destacan-
do que a melhoria re-
sultará em qualidade de 
serviço para a população 
da região.
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Dia do Trabalhador da 
Construção Civil

Dia do Trabalhador da 
Construção Civil (26/10) 
foi celebrado na San-
ta Casa, com palestras, 
sorteios, missa e almoço 
comemorativo para os 
funcionários.

O Departamento de 
Manutenção Geral da 
Santa Casa de Santos 
cresceu muito nos últi-
mos anos e atualmente o 
hospital conta com mais 
de 200 colaboradores 

que atuam nas diversas 
oficinas, como uma em-
preiteira de obras dentro 
da instituição.

O resultado de ter uma 
equipe dedicada é com-
provado por toda parte, 
com setores reformados, 
áreas ampliadas, cons-
truções de novos espa-
ços e o hospital histórico 
sempre “com cara de 
novo”.

Outubro Rosa na 
Hormonioterapia

O Centro Integrado de 
Humanização da Santa 
Casa de Santos, em par-
ceria com as consultoras 
Mary Kay, Elis Oliveira, 
Samantha Machado, 
Raquel Oliveira e Flávia 
Herculano, proporcio-
naram uma manhã de 
cuidado as pacientes do 
Serviço de Hormoniote-

rapia – setor que fornece 
medicamentos quimio-
terápicos aos pacientes 
oncológicos atendidos no 
hospital. Nos dias 18/10 e 
20/10, as mulheres que 
estiveram no setor foram 
maquiadas e receberam 
orientações de autocui-
dado com as profissio-
nais.

Outubro Rosa na 
Radioterapia

No dia 31/10, a equipe 
da Radioterapia da Santa 
Casa de Santos preparou 
um café da manhã espe-
cial para marcar o en-
cerramento do Outubro 
Rosa na instituição.

Durante o café, o vice 
provedor do hospital, 
Carlos Teixeira Filho, en-
tregou, junto com a equi-
pe, rosas aos pacientes 

e acompanhantes. Em 
parceria com as consul-
toras de beleza da Mary 
Kay, também foram ofe-
recidos cuidados com a 
pele para todas as pes-
soas presentes no ser-
viço.

A música ficou por con-
ta da dupla @girazuk e 
@reinaldoandradeguitar. 
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Cãoterapia – Visita da 
Mel e Bóris 

 Mel e o Boris visitaram 
as unidades pediátricas e 
ficaram muito felizes com 
a alegria que trouxeram 
para as crianças interna-
das. Eles são cães tera-
peutas profissionais da 
@origensoficial , e con-
quistaram os corações 
de todos por onde pas-
saram. 

Instituto Super Rafa
O Instituto Super Rafa 

@institutosuperrafa fez 
uma entrega especial 
às crianças da Oncolo-
gia Pediátrica da Santa 
Casa de Santos. Em vi-
sita acompanhada pelo 
Centro Integrado de Hu-
manização do hospital, 
os pequenos pacientes 
foram presenteados com 
bonecos feitos em crochê 
(amigurumi), produzidos 

nas “Tardes Solidárias”, 
um projeto do Instituto 
Super Rafa, que reúne 
artesãs voluntárias para 
a produção das peças 
com o propósito da doa-
ção às crianças em trata-
mento oncológico. Saiba 
mais sobre o projeto e o 
instituto em: www.insti-
tutosuperrafa.com.br

Ação do Coração – Dia 
das Crianças

No Dia das Crian-
ças, o grupo da Ação 
do Coração @associa-
caoeduardofurkini , lide-
rado pelo carismático 
ator Alexandre Camilo 
@alexandrecamilopales-
trante , visitou as unida-
des pediátricas da Santa 
Casa de Santos, e trou-
xe uma tarde diferente 
para as crianças, com 
“Contação de Histórias”, 
oração de gratidão e 
doação de brinquedos, 

alegrando e aliviando a 
ansiedade daqueles que 
ainda não podem ir para 
casa. Alexandre Camilo 
aproveitou o momento 
para lembrar a impor-
tância da Santa Casa de 
Santos para a Baixada 
Santista e também para 
vida de muitas pessoas. 
O provedor Ariovaldo 
Feliciano fez questão de 
marcar presença e agra-
decer a ação de Alexandre 
Camilo.
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Dia do 
Fisioterapeuta e 

Terapeuta Ocupacional
Para celebrar o Dia 

do Fisioterapeuta e Te-
rapeuta Ocupacional, a 
Santa Casa de Santos 
ofereceu um café da tar-
de especial aos profissio-
nais da instituição. 

O provedor Ariovaldo 
Feliciano e sua esposa 
Eliana, além dos mem-

bros da Mesa Adminis-
trativa e diretores mar-
caram presença. 

Ação Interna de 
Dia das Crianças

Mostre a criança que 
está em você!

    A equipe de Recursos 
Humanos da Santa Casa 
promoveu uma ação in-
terna alusiva ao Dia das 
Crianças e agitou as re-
des sociais com interven-
ções decorativas que re-
meteram à reflexão dos 
colaboradores.

ATENÇÃO!
Alerta de Golpe

Golpistas estão fa-

zendo ligações em nome 

da Santa Casa pedindo 

dinheiro para familiares 

de pacientes. Isto é um 

golpe! 

A Santa Casa não faz 

contato telefônico pedin-

do transações em dinhei-

ro. 

Caso você receba al-

gum contato neste sen-

tido, não efetue nenhuma 

transação bancária e co-

munique imediatamente 

a Administração do Hos-

pital, pelo telefone (13) 

3202-0600, ramal 1211, 

ou procure a autoridade 

policial.
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A história do Felipe (como é conhecido no hospital), começou em 2012. Seu pri-A história do Felipe (como é conhecido no hospital), começou em 2012. Seu pri-
meiro emprego foi na Santa Casa de Santos, como jovem aprendiz. “Eu trabalhei meiro emprego foi na Santa Casa de Santos, como jovem aprendiz. “Eu trabalhei 

em vários setores, como a extinta Tipografia, antigo Serviço de Apoio que in-em vários setores, como a extinta Tipografia, antigo Serviço de Apoio que in-
cluía Costura e Lavanderia”, conta. Depois de dois anos, o contrato de aprendiz cluía Costura e Lavanderia”, conta. Depois de dois anos, o contrato de aprendiz 
acabou e Felipe ficou cinco meses sem trabalhar, quando foi chamado para acabou e Felipe ficou cinco meses sem trabalhar, quando foi chamado para 
voltar. “Tinha uma vaga de auxiliar de escritório em aberto e lembraram de mim. voltar. “Tinha uma vaga de auxiliar de escritório em aberto e lembraram de mim. 

Voltei assim que me ligaram”, conta feliz. Então, em 2014 voltou para as ro-Voltei assim que me ligaram”, conta feliz. Então, em 2014 voltou para as ro-
tinas administrativas do hospital nos mesmos setores. “Em 2016, quando tinas administrativas do hospital nos mesmos setores. “Em 2016, quando 
essa gestão assumiu, tiveram algumas mudanças de setores e eu tive uma essa gestão assumiu, tiveram algumas mudanças de setores e eu tive uma 

promoção para assistente administrativo”. E foi em 2018 que foi transferido promoção para assistente administrativo”. E foi em 2018 que foi transferido 
para o Serviço de Luto. “Eu faço toda a rotina administrativa de contabilida-para o Serviço de Luto. “Eu faço toda a rotina administrativa de contabilida-
de, finanças e controle de estoque”. Para o futuro, Felipe pretende terminar de, finanças e controle de estoque”. Para o futuro, Felipe pretende terminar 

a faculdade de Administração de Empresas que está trancada. Hoje, aos 27 a faculdade de Administração de Empresas que está trancada. Hoje, aos 27 
anos e casado, Felipe conta que a Santa Casa faz parte do início de tudo. “O anos e casado, Felipe conta que a Santa Casa faz parte do início de tudo. “O 
hospital é uma referência na minha vida, foi aqui que eu iniciei minha vida hospital é uma referência na minha vida, foi aqui que eu iniciei minha vida 
profissional, conheci muitos amigos e sinto como se fosse da minha família. profissional, conheci muitos amigos e sinto como se fosse da minha família. 

Foi por causa da Santa Casa que eu construí a minha casa”.Foi por causa da Santa Casa que eu construí a minha casa”.
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CANELONE DE 
ABOBRINHA COM RICOTA

Modo de Preparo

Recheie as fatias de abobrinha com a ricota 
temperada. Acomode em um refratário, acrescente 
o molho, cubra com as fatias de mussarela e leve ao 
forno por aproximadamente 15 minutos. Retire do 

forno e salpique a salsinha picada.

2 abobrinhas cortadas em fatias
½ ricota amassada e temperada com sal e pimenta

300 ml de molho de tomate (preferencialmente caseiro)
Fatias de mussarela de búfala a gosto

Salsinha picada a gosto

Ingredientes

Anotem aí essa receita super fácil de fazer, 
que as nutricionistas da Santa Casa de Santos 

prepararam especialmente para vocês!

4          3      8          6
2  3          6      4
        9  4          7 
8  9      7
5                      9  1  
    6                          7
        8      1          4  3
    4  1                  6
            8      2      7

SUDOKU
PPaarraa ssoolluucciioonnaarr
oo jjooggoo,, bbaassttaa
pprreeeenncchheerr ccoomm
nnúúmmeerrooss ddee 11 aa 99
aass lliinnhhaass vveerrttiiccaaiiss
ee hhoorriizzoonnttaaiiss,, sseemm
rreeppeettii--llooss.. 

4  1  5  3  7  8  2  9  6
2  3  7  1  6  9  4  8  5
6  8  9  4  2  5  7  3  1
8  9  3  7  5  1  6  2  4
5  7  4  2  3  6  9  1  8 
1  6  2  9  8  4  3  5  7
9  2  8  6  1  7  5  4  3
7  4  1  5  9  3  8  6  2
3  5  6  8  4  2  1  7  9

O movimento popular internacionalmente conhecido 
como Outubro Rosa é comemorado em todo 

o mundo. O nome remete à cor do laço rosa
que simboliza, mundialmente, a luta contra o 

câncer de mama e estimula a participação 
da população, empresas e entidades. Este 

movimento começou nos Estados Unidos, onde 
vários Estados tinham ações isoladas referente ao 

câncer de mama e ou mamografia no mês de 
outubro, posteriormente com a aprovação 

do Congresso Americano o mês de 
Outubro se tornou o mês nacional 

(americano) de prevenção do câncer de mama.

EE OO LL HH RR TT RR EE NN TT RR HH NN EE EE PP OO VV EE AA GG RR

TT RR TT AA OO NN DD HH LL OO AA UU OO DD SS ZZ DD SS SS TT AA DD

RR NN WW LL OO AA TT LL UU EE TT NN EE DD EE CC OO RR PP EE OO KK

O movimento popular in
como Outubr

o mundo. O nome r
que simboliz

câncer de 
da popula

movimento começou nos Estados Unidos, onde 
vários Estados tinham 

câncer de mama e ou 
outubro

do 

(americano) de 

OOuuttuubbrroo RRoossaa 
MMêêss ddee CCoommbbaattee ee PPrreevveennççããoo aaoo CCâânncceerr ddee MMaammaa
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Conheça a nossa Rede Credenciada:

Intercâmbio

Santa
Saúde

dos Servidores Municipais 
de Cubatão

Ref.: Novembro/2022

*Plano Ana Costa Saúde - Somente atendimentos e procedimentos de radioterapia e broncoscopia. 
*Plano Trasmontano Saúde - Somente atendimentos ginecológicos e obstétricos.

Caixa de Previdência

*

*

Para maiores informações, aponte a câmera do seu smartphone 
para o QR Code ao lado, ou acesse: aabbrree..aaii//rreeddee--ccrreeddeenncciiaaddaa--ssccss

//iirrmmaannddaaddeessaannttaaccaassaaddeessaannttooss   ssaannttaaccaassaassaannttooss  wwwwww..ssaannttaaccaassaaddeessaannttooss..oorrgg..bbrr


